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Aan: Stichting Reclame Code
t.a.v. Mw. Mr. P.E.C. Ancion-Kors
Postbus 75684
1070 AR Amsterdam

Kenmerk: k09030ew
Utrecht, 14 september 2009

Betreft: onbeperkt drinken bij De Bios

Geachte mevrouw Ancion-Kors,

De afgelopen weken is Uitgaanscentrum De Bios in Sliedrecht regelmatig in het nieuws
geweest. De discotheek adverteert met zogenaamd “all inclusive” stappen. Dames kunnen
voor 20 euro entree de hele avond onbeperkt drinken, mannen betalen hiervoor 25 euro.

STAP heeft in een gesprek met De Bios reeds aangegeven wat haar probleem is met dit
concept: het adverteren met all-inclusive prijzen stimuleert overmatige consumptie. De
bezoeker betaalt immers 20 of 25 euro, en kan daarvoor vervolgens de hele avond
onbeperkt drinken (zie bijlage 1).

Adverteren op een wijze die overmatige of onverantwoorde consumptie stimuleert is volgens
de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken in strijd met artikel 1.

Artikel 1 RvA
Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee
kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank geboden. Reclame voor
alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie
tonen, suggereren of stimuleren.

Op basis van richtlijnen van de Gezondheidsraad gelden in Nederland sinds enkele
maanden nieuwe richtlijnen voor ‘aanvaardbaar’ alcoholgebruik. Hierin staat opgenomen dat
gezonde, volwassen vrouwen beter niet meer dan één alcoholhoudende consumptie per dag
drinken om gezondheidsschade tot een minimum te beperken. Voor gezonde volwassen
mannen is dit maximale aantal op 2 glazen per dag vastgelegd (zie bijlage 2 voor een
screenshot van www.alcoholinfo.nl).

Alle consumptie van alcoholhoudende drank die plaatsvindt boven deze drempelwaarden per
dag van 1 glas voor vrouwen en 2 glazen voor mannen draagt bij aan een verhoogd risico op
gezondheidsschade.

Omdat de bezoeker tijdens een all-inclusive avond bij binnenkomst een entreeprijs van 20
resp. 25 euro betaalt, zal deze tijdens zijn of haar stapavond ook het gevoel willen hebben
deze ‘niet voor niets’ uitgegeven te hebben. Het staat de bezoeker vrij de verdere avond
onbeperkt te drinken. Hier zal dan ook zeker gebruik van worden gemaakt.
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De Bios heeft aangegeven dat de belangrijkste reden voor deze actie is een wat ouder
publiek te trekken (20 jaar en ouder). Zoals eerder besproken kan om dit doel te bereiken
volgens STAP beter aan de deur worden gecontroleerd op leeftijd dan dat er geadverteerd
wordt met een actie die in strijd is met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken.

Ondanks aanbevelingen van STAP om niet op een dergelijke wijze te adverteren heeft De
Bios toch besloten hiermee door te gaan. Om deze reden dient STAP alsnog een klacht in
tegen deze manier van adverteren.

In vergelijkbare zaken heeft de Commissie steevast geoordeeld dat adverteren met
‘onbeperkt drinken’ voor een bepaalde entreeprijs in strijd was met de Reclamecode (zie bv.
dossiernummers: 07.0577 Café Ditisit, 07.0596 Batse Feest; 07.0521 Stroihoken feest,
07.0522 NTS feest).

STAP verzoekt de Reclame Code Commissie hier uitspraak over te doen.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP

Bijlagen:
1. Screenshots website De Bios
2. Richtlijnen aanvaardbaar alcoholgebruik op www.alcoholinfo.nl
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Bijlage 1: Screenshots website De Bios
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Bijlage 2: Richtlijnen aanvaardbaar alcoholgebruik op www.alcoholinfo.nl


